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วันท ี  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) ศุกร์ 

07.00 น. พร้อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates 
Airline  เจา้หน้าทีคอยอาํนวยความสะดวกในเรืองสัมภาระและการเช็คอิน 

 

หมายเหต ุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน  วนั โดยซือตวัเครืองบิน, เช่ารถโคช้, 
จองทีพกั, ร้านอาหาร สถานทีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเกิดเหตุการณ์ 
อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเทียวบิน (ขนึเครืองไม่ทนั), 
การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ทาํให้การเดินทางล่าชา้ 
หรือเหตสุุดวิสัยอนื ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร์ มี
สิทธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีชาํระแลว้ เพราะทาง
บริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอืน ๆ เกิดขึนนอกจากใน
รายการทวัร์ หัวหนา้ทวัร์จะแจง้ให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิงทีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผดิชอบ
ได ้

09.30 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์โดยเทียวบินที EK 375  
13.00 น. ถึงนครดูไบ รอเปลียนเทียวบิน  

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเทียวบินที EK 091  

20.30 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอติาลี หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร
แลว้ รถปรับอากาศรอรับคณะแลว้นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั  

 (52 ก.ม.) 

 

 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั DOUBLETREE BY HILTON MILANO **** หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 
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วันที  มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา เสาร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น. นาํท่านเขา้สู่จุดศูนยก์ลางอนัศกัดิสิทธิคือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวหิารแบบกอธิคทีใหญ่
เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้างในปี 1386 ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจาํนวน 135 ยอด 
และมีรูปปันหินอ่อนจากทุกยคุทกุสมยักว่า 2,245 ชิน บนสุดมีรูปปันทองขนาด 4 เมตรของ
พระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู ่ อสิระให้ทา่นไดถ้่ายภาพเป็นทีระลึก แลว้ผา่นชมแกลลอเรีย 
วคิเตอร์ เอม็มานูเอล็ อาคารกระจกทีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนนันาํท่านชมโรง
ละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปันของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกทีโด่งดงั 

.  น. เดินทางสู่เมืองเจนวั (Genoa) ซึงเป็นหนึงในเมืองทใีหญท่ีสุดของประเทศอติาลี เมืองบา้น
เกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือผูบุ้กเบิกและเป็นชาวยโุรปคนแรกทีคน้พบทวีป
อเมริกา ถึงแมเ้มืองเจนวัจะถูกบดบงัรัศมีจากเมืองอืนทีมีชือเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม 
หรือเวนิส แต่อยา่ง ไรก็ตามเจนวั ก็เปรียบดงัไข่มกุของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่ง
นีประดบัประดาไปดว้ยตึกรามบา้นช่อง ตกแต่งดว้ยสีสไตลพ์าสเทล โบสถเ์ก่า แก่ดูมีมนต์
ขลงั ถนนบางสายบง่บอกถึงอารยธรรมเก่ายคุโรมนั เมืองแห่งนีเป็นดงัศนูยก์ลางทาง
ประวติัศาสตร์ สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมจากยคุอดีตมาสู่ปัจจุบนั  

(146 ก.ม.) 
 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
 เริมตน้การเดินเทียวชมเมืองเจนวั Galata Museo del Mare พิพิธภณัฑท์างทะเลแห่งแรกของ

เมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ทา่เรือเก่าเป็นทีตงัของพิพิธภณัฑสั์ตวน์าํ (Aquarium) ทีใหญ่
ทีสุดในยโุรป, เครืองเลน่ Lift Bigo ทีทา้ทายความหวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงาม
ดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโกบ้นผนงัอาคาร เล่าเรืองราวเกียวกบันกับุญเซนตจ์อร์จปราบ
มงักร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลียนสินคา้แห่งแรกของอิตาลี, Cathedral สร้างใน
คริสต์ศตวรรษที  และ  แด่นกับุญจอห์นเดอะแบบติสต ์ ดา้นหนา้เป็นสถาปัตยกรรม
แบบกอธิค ผสม ผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบโรมนัเนสกอ์ยา่งลงตวั, Porta Soprana ประตูสู่
เมืองฝังตะวนัออกทีจะพาท่านไปสู่บา้นของโคลมับสั, Palazzo Ducale ทีประทบัของดอทจ ์
ผูป้กครองสาธารณรัฐเจนวั, Palazzi dei Rolli ไดรั้บการดูแลให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑห์ลายแห่ง ดดัแปลงมา
จากพระราช วงัเก่า ไดรั้บการดูแลจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลก 

 

 เดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึงเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีมี
ชือเสียงระดบัโลกในเขตจงัหวดัเจนวั ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ จนไดรั้บการขนาดนามว่า
เป็น “สวรรคแ์ห่งเมืองท่า” สาํหรับนกัท่องเทียว ทีนีเป็นเมืองเลก็ๆ น่ารักประกอบดว้ย
บา้นเรือนหลากสีสัน ตงัเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบลอ้มอ่าวทีมีท่าเรือยอร์ช
จอดเตม็ไปหมด จนไดเ้วลาอนัสมควร นาํคณะเดินทางสู่เมืองซานตา มาร์เกริตา (Santa 
Margherita) อีกหนึงเมืองสวยริมฝังทะเลของแควน้ลิกูเรีย  

(35 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelsuisse.c

om 

วันที 3 อิตาเลยีนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน  หมู่บ้านงามของอติาล ี อาทิตย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
09.00 น. นาํท่านเทียวชมความงามริมชายฝงัทะเลของแควน้ลิกูเรีย ทีเป็นยา่นตากอากาศและรีสอร์ต 

ทีนีงดงามจนไดส้มญาวา่อติาเลียนริเวียร่า มีลกัษณะภูมิประเทศทีสวยงามแปลกตา มีภูเขาสูง
ชนัขนาบอยูช่ายหาด ซึงบางจดุสูงชนั 90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มี
ทงัหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดทีงามแปลกตา มีภูมิทศันที์งดงามตามธรรมชาติ ผสม
ผลานกนัของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคกั และหมู่บา้นทีห่างไกลความเจริญ เป็นภาพทีมีเสน่ห์
ประทบัใจของนกัเดินทางทุกคนทีไดม้าเยือนอิตาเลียนริเวียร่า ขนาดทีนกัประพนัธ์เอกชาว
องักฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนวักบัสเปเชียนนัเป็นอิตาลีทีสวยทีสุด  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
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บ่าย นาํท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre)  หมู่บา้นสวยติดทะเลในแควน้ลิกูเรีย ซึงทงัหมด
อยู่ในเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทงัยงัเป็นเมืองทีไดรั้บการยกให้เป็น 
UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภเูขา ในแถบนนัเป็นพืนทีอนุรักษ์
ของประเทศอิตาลี  Cinque Terre แปลวา่ 5 แผน่ดิน หรือ แผน่ดินทงั 5 ในภาษาองักฤษ Five 
Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา 
(Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมจัจอร์
เร (Riomaggiore) จนไดเ้วลาอนัสมควร นาํคณะเดินทางกลบัสู่โรงแรมทีพกั 

 

     
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelsuisse.c

om 

วันที 4 ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นงัรถไฟด่วนสู่นาโปล ี จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
08.00 น. นาํคณะเขา้สู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนีเป็นศูนยก์ลางแห่งศิลปะในยคุเรอเนสซองส์ 

และเป็นเมืองทีไมอ่นุญาตให้รถโคช้เขา้ไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร 
หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนยก์ลาง ใกลก้นัเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นทีตงัรูป
ปันเดวิดของแทม้านานกว่า  ศตวรรษ ในปัจจุบนัถูกเกบ็รักษาไวใ้นแกลลอเรีย อะเคเดมี 
ผา่นชมพิพิธภณัฑอุ์ฟฟิซี ทีเก็บงานศิลปะลาํค่าในยุคกลางใกล ้ ชมสะพานอนัเก่าแก่เวคคิโอ 
สะพานแห่งแรกทีขา้มแม่นาํอาร์โน จากนนัรถโคช้นาํท่านชมวิวทิวทศันข์องเมืองแบบพา
โนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล 

(212 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
16.00 น. นาํคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ และเดินทางสู่ตอนใตข้องประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลีดว้ย

รถไฟด่วน 
(16.39 น.-19.15 น.) 

19.15 น. คณะเดินทางถึงเมืองนาโปลี หรือ เมืองเนเปิล ซึงเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่าเรือทีสาํคญั
ทางตอนใต ้อีกทงัยงัเป็นเมืองท่าของเรือสาํราญท่องเทียวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนทีสาํคญั 

 

20.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  STARHOTELS TERMINUS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.starhotels.com  

วันที 5 นาโปล ี- พพิธิภัณฑ์ปอมเปอ ี- นงัเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
08.00 น. นาํคณะเดินทางสู่เมืองปอมเปอ ี นาํท่านเขา้ชมเขตเมืองเก่าทีไดร้ับการจดัตงัเป็น พิพิธภณัฑ์

เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองทีถูกทบัถมจมอยูใ่ตดิ้นกว่า 1,500 ปี เนืองจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟวิชูเวยีส ชมสภาพของเมืองทีขดุคน้ขึนมา   

(27 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. นาํคณะเดินทางกลบัสู่ท่าเรือเมืองนาโปลี เพือลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเลก็ๆทีมีธรรมชาติที

สวยงามเป็นสถานทีตากอากาศของบุคคลสาํคญัๆ มาชา้นานซึงรายไดห้ลกัของเกาะนีมาจาก
อุตสาหกรรมการท่องเทียว  

(28 ก.ม.) 

 นาํท่านเทียวชมชุมชนคาปรีอนัเก่าแก่ตงัรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนยก์ลางของ
เกาะ ทีมีชือเสียงในเรืองการท่องเทียวและตากอากาศ ร้านรวงเปิดให้บริการนกัชอ้ปปิงได้
เลือกสรร 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL SYRENE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelsyrene.com 

วันที 6 เกาะคาปรี - ถําบลกูร็อตโต้ - ซอเรนโต้  พุธ 
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07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
10.00 น. นาํคณะเปลียนลงเรือเล็กไปชมถาํบลูกร็อตโต ้ ทีมีความงดงามอยา่งมากและมีอยูเ่พียงไม่กี

แห่งในโลก ถาํนาํลอดทีมีการกระทบของแสงกบันาํทะเลสีคราม ทาํให้ภายในบริเวณถาํ
ประกายไปดว้ยแสงสีนาํเงินจึงเป็นทีมาของชือดงักล่าว (ทงันีการเขา้ชมภายในถาํขึนอยูก่บั
สภาพภมิูอากาศในแต่ละวนั)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
15.15 น. ไดเ้วลานาํคณะลงเรือ Jet นาํท่านกลบัสู่ฝังทเีมืองซอเรนโต ้ (Sorrento) เมืองชายทะเลทีมีตวั

เมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทศัน์สวยงามเหล่านีไดส้ร้างความประทบัใจให้กบั
นกัท่องเทียว จนเป็นเมืองตากอากาศทีมีชือเสียง  

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั GRAND HOTEL VESUVIO หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.vesuvio.it   

วันที 7 ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมลัฟี – เทยีวชมเมืองอะมัลฟี - กาเซอต้า พฤหสับด ี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
09.00 น. นาํคณะเดินทางเลาะเลียบชายฝังทะเลไทเลเนียน เขา้สู่อดีตเขตสาธารณรัฐอะมลัฟี ซึงเป็น

สาธารณรัฐทางทะเลทีเคยยงิใหญ ่ไม่แพ ้เวนิส ปิซ่า และ เจนวั เขา้สู่เมืองท่า โพสิตาโน่ นาํ
ท่านเปลียนเป็นรถเล็ก เพือลงไปชมตวัเมืองเก่า อยา่งทีไดรั้บการขนานนามว่า บา้นเรือนใน
แนวตงั เนืองจากเมืองโพสิตาโน่นีเป็นเมืองแสนสวยทีสร้างบา้นเรียงรายจากหนา้ผาทีสูงชนั 
ชมศูนยก์ลางของเมือง เดินลงไปชมโบสถแ์ละชอ้ปปิงผา้ลินินและงานฝีมืออนัเป็นของฝากที
ขีนชือของเมืองนี จากนนันาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองอะมลัฟี ซึงเส้นทางริมทะเลสวยนีไดรั้บ
การกล่าวขานและยกยอ่งว่าสวยงามทีสุดแห่งหนึงของโลก อะมลัฟีโคสท ์ ไดรั้บการขนึ
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้ เมือปี ค.ศ.  โดยชายฝังนีโดง่ดงัจากฉาก
ในนวนิยายทีนกัเขียนอเมริกา จอห์น สไตน์แบค็  เส้นทางจะลดเลียว ไปตามหนา้ผาสูงบา้ง 
ตาํบา้ง ผา่นไร่มะนาว ไร่มะกอก และไร่ส้ม จนเขา้สู่เมืองอะมลัฟี 

(16 ก.ม.) 

 (17 ก.ม.)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. นาํท่านเทียวชมความงามของเมืองอะมลัฟี เขา้ชมโบสถป์ระจาํเมือง (The Cathedral of 
Amalfi) ทีสร้างเพอืระลึกเซนตแ์อนดด์รู การเขา้ชมดา้นในมีทงัหมดสีส่วนดว้ยกนั คือ The 
Cloister of Paradise, The Basilica of The Crucifix, The Crypt, The Cathedral ชืนชมศิลปะ
ผสมแบบมวัส์และโรมนัเนสกด์า้นนอก ส่วนภายในมีการตกแต่งแบบบาร็อค ชมภาพพระ
แม่มารีและพระบุตรทีสะกดทุกสายตา ชมสุสานใตดิ้นทีสวยงามและแสดงถึงความยิงใหญ่
สมเป็นโบสถป์ระจาํเมือง อิสระให้เดินเล่น เพือชมบา้นเมืองและวิถีชีวิต 

 

 

 จนไดเ้วลาอนัสมควร นาํคณะออกเดินทางสู่เมืองกาเซอตา้  เมืองหลวงของแควน้คมัปาเนีย 
ศูนยก์ลางการเกษตร และอุตสาหกรรมของแควน้ 

(79.3 ก.ม. ) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั GRAND HOTEL VANVITELLI หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.grandhotelvanvit

elli.it.com  

วันที  พระราชวังกาเซอต้า - กรุงโรม ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
09.00 น. นาํคณะชมพระราชวงัคาเซอตา้ ทีโอบลอ้มไปดว้ยพระราชอุทยานมีพืนทีมากกว่า 111 

เฮกตาร์ ครอบคลุมสะพานส่งนาํ ทียาว 38 เมตรทีนาํนาํจากแหลง่นาํพใุตด้ิน มายงัยอดเนิน 
Montebriano ลงสู่อทุยาน ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นมรดกวฒันธรรมของมนุษยชาติ Luigi 
Vanvitelli สถาปนิกชาวเมืองเนเปิลผูไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นยอดสถาปนิกแห่งศตวรรษที 18 
เป็นผูไ้ดรั้บบญัชาให้ออกแบบพระราชวงัและพระราชอุทยาน ตามพระบญัชาของพระเจา้ 
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Charles of Bourbon นบัวา่เป็นอาคารพระราชวงัทีใหญ่มหึมาทีสุดในยุโรปศตวรรษที 18 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย ออกเดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของยโุรปทีมีอายกุว่า ,  ปี อีก

ทงัยงัเป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิสิทธิ  
(203 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ  ภัตตาคาร Local 
 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั A.Roma Lifestyle Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วันที 9 พพิธิภัณฑ์วาติกนั - โคลอสเซียม - อนุสาวรีย์ วิกเตอร์ เอ็มมานูเอล - นําพุเทรว ี - บันได

สเปน 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
.  น. นาํคณะเดินทางสู่นครวาติกนั ซึงเป็นรัฐอิสระ และศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนั 

คาทอลิก เข้าชมพพิธิภัณฑ์วาติกนั ซึงเป็นทีรวบรวมผลงานทางศิลปะทีหาชมไดย้าก นอก 
จากนียงัมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนงัรูปสลกัแบบคลาสสิค และงานของนกัวาดภาพ
คนสาํคญัๆ ของอิตาลีในสมยักลางและสมยัเรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิ
โก (Fra Angelico), ฟิลิปโป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถซิ์สทีน (Sistine Chapel) ซึงเป็น
ผลงานของไมเคิลแองเจโลทีวาดภาพเขียนสีเฟรสโกท้ีโด่งดงัทีสุดของโลกคือ The Last 
Judgement แลว้ไปชมความอลงัการของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร์  ไดรั้บการตกแต่งอยา่งโอ่อา่
หรูหรา ชมรูปปันแกะสลกัเฟียตา้ ผลงานชินเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาทีออกแบบ
โดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ทีหาชมไดย้าก ซึงปัจจุบนัลว้นแต่เป็นสิงทีสาํคญัลาํค่า
คู่บา้นคู่เมืองของอติาลี  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
บ่าย นาํท่าน เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิงก่อสร้างทีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 สิง

มหัศจรรยข์องโลก ซึงเป็นสนามกีฬายกัษที์จุคนไดก้ว่า 50,000 คน ชมร่องรอยของศูนย ์
กลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัที โรมนัฟอรัม แลว้พาท่านไปบนัทึกภาพกบัประตูชยัคอนสแตน
ติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดิคอนสแตนตินที   ผา่นชมอนุสาวรียพ์ระเจา้วคิ
เตอร์  เอม็มานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน นาํคณะไปชมนาํพุเทรว ีผลงานมาสเตอร์
พซีของนิโคลาส ซลัว ี ทีมาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวดเ์ท่น” ทีโด่งดงัในอดีต ซึง
นกัท่องเทียวมีความเชือว่าหากโยนเหรียญอธิฐานไวจ้ะไดก้ลบัมากรุงโรมอีกครังหนึง เขา้สู่
จตุรัสบนัไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอติาเลียนยามว่าง จนกลายเป็นแหล่งชอ้ป
ปิงชือดงัเรียงรายไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมของอติาลี 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ  ภัตตาคาร Chinese 
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 นาํท่านเขา้สู่ทีพกั A.Roma Lifestyle Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วันที  กรุงโรม – แพนธอีอน - จัตุรัสนาโวนา - DESIGNER OUTLET CASTEL ROMANO - 

เดินทางสู่สนามบิน 

อาทิตย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม Buffet 
.  น. นาํชมสถานทีสาํคญั หนึงสถาปัตยกรรมทีมีอายุพอ ๆ กนัแต่ยงัคงสภาพดีมาจนปัจจุบนัคือ 

วหิารแพนธีออน อาย ุ ,  กว่าปี ยงัเป็นอาคารในยคุโรมนัทีมีสภาพสมบูรณ์ทีสุดแห่งหนึง
ทียงัหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั จากนนัเยือน จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) จตุรัสทีงดงาม
ทีสุดแห่งหนึงในกรุงโรม เดิมเคยเป็นสนามกีฬาทีไวใ้ชแ้ข่งมา้ กลางจตุรัสเป็นทีตงัของเสา
โอเบลิสกจ์ากอียิปต ์ ตงัอยูห่น้าโบสถเ์ซนตแ์อกเนสอนิอะโกนี และนาํพุจตุมหานที 
(Fountain of the Four Rivers) ซึงแต่ละมุมจะมีรูปปันเป็นตวัแทนแม่นาํสาํคญั  สาย จาก  
ทวีป ไดแ้ก่ แม่นาํคงคา แม่นาํดานูบ แม่นาํไนล ์และแม่นาํ พลาตา้ ซึงจานโลเรนโซ แบร์นินี 
ศิลปินฝีมือเยียมของอิตาลีเป็นผูอ้อกแบบ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย นาํคณะไปชอ้ปปิงเอ๊าท์เลท็ชือดงั DESIGNER OUTLET CASTEL ROMANO ทีมีสินคา้ 

แบรนดเ์นมหลากหลายกว่า  ร้านคา้ 
 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ  ภัตตาคาร Chinese 
19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท้า่นไดท้าํ 

TAX REFUND คืนภาษก่ีอนการเช็คอิน 
 

22.05 น. ออกเดินทางสู่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ์โดยเทียวบินที EK 096  

วันที 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ จันทร์ 

05.45  น. ถึงนครดูไบ รอเปลียนเทียวบิน  
09.40 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยเทียวบินที EK 372  

.  น. สายการบินเอมิเรสต ์แอร์ไลน์ นาํท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการนาํเสนอโปรแกรมทอ่งเทียว ซึงอาจมีการเปลียนแปลงเนืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ

วนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งให้ท่าน  วนัก่อนการเดินทางเท่านนั) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  
CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  
CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  
SSGGLL  

SSUUPPPP  
NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  
21 - 31 ม.ค. 2566 

143,000.- 129,000.- 115,000.- 22,200.- 
-32,000.- 
-24,000.- 

09 - 19 ก.พ. 2566 
16 - 26 มี.ค. 2566 

**05 - 15 เม.ย. 2566** 146,000.- 132,000.- 117,000.- 22,200.- 
-32,000.- 
-24,000.- 

04 - 14 พ.ค. 2566 143,000.- 129,000.- 115,000.- 22,200.- 
-32,000.- 
-24,000.- 

18 - 28 มิ.ย. 2566 143,000.- 129,000.- 115,000.- 22,200.- 
-32,000.- 
-24,000.- 

ค่าทวัร์รวม : 
 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพมิของนาํมนัเชือเพลิง ณ วันที 14 กันยายน 2561 
 ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุ
 ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑป์อมเปอ,ี ค่าเรือท่องเทียวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเทียวถาํบลูกร็อตโต,้ ค่าเขา้สนามกีฬาโคลอสเซียม, ค่าเขา้

พิพธิภณัฑ์วาติกนั 
 ค่าโรงแรมทีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอยีดแนบทา้ย

ในหวัขอ้  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอติาลี (เชงเกน้) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตา

หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากอุบตัิเหตุ สาํหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทงันี
ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพทีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจาํตวั 
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 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทวัร์ไม่รวม 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถิน 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั และค่าอาหารทีสังมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เครืองดืมทีสงัพเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษทัจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 เพอืเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึงท่าน 

ภายใน 3 วนันับจากวันทีจอง ซึงเงินมดัจาํดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ
ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลือตามวนัทีกาํหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเงือนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไมเ่อืออาํนวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สาํหรับลูกคา้ดงัต่อไปนี 

1. เด็กทีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายทีุมีความจาํเป็นตอ้งใชวี้ลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านทีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูที้ดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบ

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผูร่้วมคณะ, ผูท้ีไมย่อมรับเงือนไขระหว่างทวัร์ ทีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท้ี
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงให้ผูร่้วมเดินทางบงัคบัให้หวัหนา้ทวัร์ตอ้งทาํการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึงบางครัง
อาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

 . การยกเลิกและขอเงินค่าบริการทีชาํระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
    .  ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัทีนาํเทียว                
          ให้คืน % ของเงินค่าบริการ 
    .  ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัทีนาํเทียว 
         ให้คืน % ของเงินค่าบริการ 
    .  ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัทีนาํเทียว  
          ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 

 . ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวทีไดจ้่ายจริง เพอืการเตรียมการจดัการนาํเทียวต่อไปนี ใหน้าํมาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการทีตอ้งจ่ายตามขอ้  แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงินค่าบริการทีไดช้าํระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเทียวไม่ได ้ทงันีผูป้ระกอบธุรกิจนาํเทียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ ดงัต่อไปนี 
    .  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    .  ค่ามดัจาํของบตัรโดยสารเครืองบิน 
    .  ค่าใชจ้่ายทีจาํเป็นอนืๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีนาํมาใชนี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเทียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.  โดย
ประกาศใชน้บัตงัแต่วนัที  มิถุนายน  เป็นตน้ไป 

ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตวัเครืองบินไปแลว้ ผู้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีฯ เพอืยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํ REFUND ไดห้รือไม่ก่อนทีทา่นจะชาํระเงินค่าทวัร์
ส่วนทีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึนอยูก่บัเงือนไขการ
สะสมไมลข์องสายการบินนนั ๆ ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านนั 



 

2306-0402-EUR07A                                                          www.smileytour.com                                                             Page 8 of 9 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนาํมนัเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที 14 กันยายน 2561 การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิมทีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัทีมีเตียงเดียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึงห้อง / สาํหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือหอ้งพกัทีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สาํหรับ

ผูพ้กั 3 ท่าน (ทงันีขนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัทีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึงห้อง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความ
แตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้้องติดกนัตามทีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั   

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน -  เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ ใน
การปรับเปลียน หรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบนาํ ซึงขึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หาก
ท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญก่ว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ่้ายเพิมเติมได ้

สถานทีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทีเขา้ชมนนั ๆ 

ปิดทาํการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัทีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพือให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง 
เป็นผลทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีดงักล่าวได ้ ทางบริษทัฯจะไม่มีการคนืเงินใดให้แก่ท่าน เนืองจากไดช้าํระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเขา้ชมจากเจา้หน้าทีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชาํระ
เงิน 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระสาํหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ  ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิมเติม 

ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้  ยโูร / ใบ / ครัง 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร
ชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นิว) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  เซนติเมตร (  
นิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกว่า
มาตรฐานได ้ ทงันีขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไมรั่บภาระความรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึงจะรับผดิชอบ
ต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ,  บาท / ท่าน 

การสูบบุหรี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์รืองการงดสูบบหุรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้กาํหนดที

ชดัเจนในเรืองการสูบบหุรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสาํหรับผูสู้บบหุรี ทงันีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า  -  ชวัโมง
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ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทงัหมด 

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายืนประมาณ 16 วนัทําการ 

(การขอวซ่ีาประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิวมือด้วยตนเอง ณ ศูนยรั์บคาํร้องขอวีซ่าประเทศอติาลี)   

เดอะพลาซ่า ชัเดอะพลาซ่า ชัน  ยนิูตที  และ  อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯน  ยนิูตที  และ  อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
 พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ตาํกว่า  เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอนื ควรนาํไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการง่ายต่อการอนุมตัิวซ่ีา 
 รูปถ่ายสีขนาด  นิว จาํนวน  ใบพนืหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาํและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน  เดือนและเหมือนกนัทงั  รูป 
 สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / สาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล / สาํเนาทะเบียนสมรส , หยา่  
 สาํเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง  ปีบริบูรณ์  และกรณีทีผูเ้ดินทางอายเุกิน  ปีบริบูรณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และ

มีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ 
 หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทั / สังกดัทีท่านทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีทเีริมทาํงานกบับริษทันีและช่วงเวลาทีขอลางานเพอืเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนนัจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบ
กาํหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานทียืนในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน  วัน ก่อนการไปยืนวซ่ีาในแต่ละประเทศ)   

 กรณีทีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัทีคดัไวไ้ม่เกิน   เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั  เดือน 

 สเตทเม้นท์ มีอายุไม่เกนิ  วนัจากวันยืนคําร้องวีซ่า พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากทีแสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน  วัน โดยไม่มี
ข้อยกเว้นใดๆทังสิน ในกรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวต้องทําหนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate 
Sponsor โดยระบุชือผู้ออกค่าใช้จ่ายให้) ทงันีควรเลือกเล่มทีมีการเขา้ออกของเงินสมาํเสมอ และมีจาํนวนไม่ตาํกว่า  หลกั เพอืให้เห็น
ว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเมือกลบัสู่ภมิูลาํเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้
บญัชีใดบญัชีหนึงในการยนืขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแส
รายวนั*** 

 กรณีทีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางให้กบัผูเ้ดินทางทงัหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ – แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน โดยระบุชือผูเ้ดินทางและ
เหตผุลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านนั พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน/
นกัศึกษา   

 กรณีทีเด็กอายตุาํกวา่  ปี เดินทางไปกบับดิา หรือมารดา ทา่นใดท่านหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา จะตอ้งไป
ยนืเรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึงได ้ ณ ทีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอ หรือ
ผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคาํร้องใหม่ ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทงันีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทาง
บริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

หลงัจากการจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง    
และเงือนไขทีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 


